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PROVINCIE STELT GELD BESCHIKBAAR
VOOR KLEINSCHALIG ERFGOED
De provincie Limburg heeft een miljoen
euro gereserveerd voor het onderhoud
van kleinschalig erfgoed. Naast bakhuisjes, kalkovens of holle wegen, valt ook
het kleinschalig religieus erfgoed hieronder. Dat betekent dat ook het herstel
van kruisen, kapellen, Lourdesgrotten,
etc. voor een bijdrage in aanmerking kan
komen.
De provincie is van mening dat juist deze kleine
‘monumentjes’ het landschap karakter geven en
bijdragen aan de identiteit van Limburg en de
Limburgers. De betrokkenheid van mensen bij
onderhoud van de deze elementen is groot. Dit
uit zich onder meer in de tijd die veel vrijwilligers
steken in het behoud en herstel van het erfgoed.
Om deze vrijwilligers te ondersteunen, en gemeenten te stimuleren dit ook te doen, stelt de
provincie Limburg één miljoen euro beschikbaar.
Vervolg op pagina 2
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Voorwaarden

Projectideeën dienen vóór 1 april
aanstaande ingediend te worden
bij de Stichting Instandhouding
Kleine Landschapselementen
(IKL). Voorstellen moeten wel aan
enkele voorwaarden voldoen. Het
bevorderen van burgerparticipatie
staat voorop. Het project dient
een burgerinitiatief te zijn of bij
de uitvoering van het project
dienen vrijwilligers de handen
uit de mouwen steken. Ook
het betrekken van jeugd en het
vertellen van het verhaal van
de plek en de geschiedenis zijn
belangrijk. Als een project voldoet
aan deze speerpunten dan draagt
de provincie maximaal 25% bij
in de kosten. Omdat de regeling
een stimuleringsregeling is voor
gemeenten dient ook de gemeente
aan de financiering bij te dragen.
De stimuleringsregeling van de
provincie is een uitstekende
kans voor lokale werkgroepen,
vrijwilligersorganisaties of
individuele inwoners om werk te
maken van projecten of ideeën
die hen nauw aan het hart
liggen. Kijk voor meer informatie
op de http://www.ikl-limburg.nl/
stimuleringsgeld-kleinschaligerfgoed/ voor de verdere
projectvoorwaarden en het
projectmeldingsformulier en neem
contact op met Stichting IKL via
(046) 3030530 (Henk van Kuijk of
Leon le Mire).

Kantoren en kathedraal dicht

In verband met Carnaval zijn de kantoren van het
bisdom Roermond op maandag 27 en dinsdag 28
februari gesloten. Op Aswoensdag 1 maart is het
bisdom weer gewoon bereikbaar. Ook de kathedraal in Roermond is vanwege carnaval gesloten
en wel van zondag 26 februari (na de H. Mis) tot
en met dinsdag 28 februari.

VROUWENDAGEN OVER
ROUWVERWERKING

Onder de titel ‘Van het leven geleerd’ organiseert de Stichting Mgr. Schrijnenhuis in
de Veertigdagentijd twee ontmoetingsdagen
voor vrouwen over rouwverwerking.
Op 21 maart verzorgt dr. Riet Fiddelaers-Jaspers de
inleidingen, op 23 maart Petra de Vreede-Geerets. De
ontmoetingsdagen worden steeds zeer druk bezocht.
Tijdig aanmelden is daarom van belang. Geïnteresseerden kunnen aan één van de twee dagen deelnemen. Meer informatie: www.schrijnenhuis.nl.
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WEEKEND VOOR GEZINNEN
Heeft bidden zin en luistert God dan echt? Wat is de kracht van het gebed en
hoe kun je bidden met kleine en grotere kinderen of met je partner? Deze vragen komen aan bod tijdens het gezinsweekend dat van 31 maart tot en met 2
april in Steyl wordt gehouden.
Het gezinsweekend is een initiatief van het
Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom. De inleidingen worden verzorgd door
het echtpaar Frank en Frederike Proost en de
priesters Martin Otto en Luc Simons.
Voor de kinderen zijn er aparte programma’s.
Ze worden in verschillende groepen ingedeeld.
Er wordt onder meer geknutseld, gesport,
gesproken over het thema, gebeden en gezongen. Daarnaast zijn er gezamenlijke eucharistievieringen, maaltijden, momenten voor het
gehele gezin en voor de echtparen. De richtprijs voor deelname is € 200,- per gezin.
Meer info en aanmelding: (0475) 386892 of

m.rademaker@bisdom-roermond.nl

VASTENBOODSCHAP
BISSCHOP
Bisschop Wiertz heeft ook dit jaar weer een boodschap voor de Veertigdagentijd geschreven. Het is
de bedoeling dat deze in het weekeinde van 4 en 5
maart in alle kerken in Limburg wordt voorgelezen
of op een andere manier wordt gepubliceerd.
Dit laatste kan bijvoorbeeld door kopieën van de brief aan
alle kerkgangers uit te delen. De tekst wordt komende week
digitaal aan alle priesters, diakens en pastoraal werkers en
postaal aan alle parochies toegezonden. De tekst is vanaf dan
ook online beschikbaar op www.bisdom-roermond.nl
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BISDOMRETRAITE
Van 6 tot en met 8 maart
vindt de jaarlijkse bisdomretraite voor priesters
en diakens plaats. De inleidingen worden ditmaal
verzorgd door Mgr. Dr. Piet
Stevens uit Heerlen. De
retraite wordt gehouden in
Abdij Rolduc in Kerkrade.
Meer info en aanmelden:
g.smulders@bisdom-roermond.nl.

VASTENACTIE 2017
Eilanden van hoop! Onder dat motto wordt dit jaar tijdens de Vastenactie campagne gevoerd voor projecten voor kinderen en jongeren in diverse landen. De
campagne richt zich dit jaar onder meer op El Salvador en op Nepal. Dit zijn landen waar het leven voor kinderen jongeren heel moeilijk is, maar ze groeien er
wel op en zij vormen de samenleving van morgen.
Tijdens de Vastenactie wordt dit jaar
geld ingezameld om onderwijs en
vorming van kinderen en jongeren te
verbeteren. De scholen en instellingen waar zij begeleid worden, zijn de
‘eilanden van hoop’ die eraan kunnen
bijdragen dat ook landen als El Salvador en Nepal een betere toekomst
tegemoet gaan.
Bijdragen voor Vastenactie zijn welkom in de collectebussen in elke parochiekerk of op rekeningnummer: IBAN: NL21 INGB 000 300 0046 t.n.v. Vastenactie Bisdom Roermond.

ACADEMIE ROLDUC OVER
CHRISTELIJKE IDENTITEIT
Hoe ben ik katholiek in deze tijd en wat betekent het om katholiek te zijn in
Nederland vandaag de dag? De vraag stellen, is gemakkelijker dan haar beantwoorden. Niet voor Thijs Caspers van de universiteit van Tilburg. Tijdens
een bijeenkomst van Academie Rolduc over christelijke identiteit opent hij op
vrijdag 10 maart een aantal perspectieven die een nieuw licht werpen op wat
katholiek-zijn kan betekenen. Hij gaat met de aanwezigen op zoek naar taal om
het eigen geloven en handelen duidelijker onder woorden te kunnen brengen.
Caspers is theoloog en als gastonderzoeker verbonden aan genoemde universiteit. Academie
Rolduc is de naam van een reeks lezingen van het Theologisch Instituut Rolduc over een breed
scala aan religieuze, politieke, maatschappelijke of filosofische onderwerpen.
De lezing is voor iedereen toegankelijk. Entree: vijf euro. Locatie: Abdij Rolduc in Kerkrade.
Aanvang: 19.00 uur. Aanmelden kan via academie.rolduc@gmail.com. Een uitgebreid programmaoverzicht is te downloaden via http://www.bisdom-roermond.nl/academie-rolduc-1617
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EUREGIONALE OECUMENISCHE
CONFERENTIE OVER VERRUWING IN
MAATSCHAPPIJ
In België, Duitsland, Nederland en veel andere landen van Europa is een verruwing in de politieke omgangsvormen vast te stellen. Dit wordt vooral duidelijk
in het optreden van rechts populistische partijen en op social media. Welke
maatschappelijke bijdragen kunnen de kerken in de Euregio leveren om deze
verruwing tegen te gaan? Is het idee van verbondenheid een geëigend instrument? En hoe kan verbondenheid slagen? Daarover gaat dit jaar de Euregionale Oecumenische Conferentie, die op vrijdag 31 maart in Eupen (B) plaatsvindt.
De dag begint om 09.30 uur en eindigt rond 15.30 uur. Sprekers zijn onder meer domine Karin van den Broeke, preses van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland,
vicaris-generaal Norbert Wichard van het bisdom Aken, de Nederlandse docent maatschappijleer Koen Vossen, de referent voor pers en online-communicatie van het bisdom Aken, Anja
Klingbeil, en de Limburgse journalist Johan van de Beek.
De jaarlijkse oecumenische conferentie is mede een initiatief van de Dienst Kerk en Samenleving van het bisdom Roermond in samenwerking met enkele andere katholieke en protestantse
organisaties uit de regio’s Aken, Luik en Belgisch-Limburg. Deelname kost € 25,- per persoon
inclusief warme maaltijd, koffie en thee (studenten € 10,-). Meer info en aanmelden is mogelijk
via dehaan-verduyn@freeler.nl of (043) 3624240.

Maak kennis met

De Sleutel

Maandelijks magazine over
geloof en leven in Limburg

Bestel een proefnummer

bel (0475) 386852
of kijk op www.de-sleutel.nl
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STUDIEDAG PRIESTERS OVER OMGANG MET (SOCIAL) MEDIA
In het kader van de navorming van jonge priesters wordt op maandag 20
maart een studiedag over omgaan met media en sociale media gehouden.
Ook alle andere priesters en diakens in het bisdom Roermond worden hiervoor van harte uitgenodigd.
Tijdens de dag zal bisdomwoordvoerder Matheu Bemelmans ingaan op de omgang met
reguliere media. Daarna verzorgt Eric van den Berg een workshop over Kerk en social
media. Van den Berg is initiator van de website katholiek.nl en een van de auteurs van het
handboek ‘Kerk en social media’.
De studiedag vindt plaats bij het bisdom in Roermond. De dag begint om 10.00 uur en
duurt tot 15.00 uur. Voor een lunch wordt gezorgd. Deelname is gratis. Aanmelden kan via:
g.dieteren@bisdom-roermond.nl.

INSCHRIJVING VORMELINGENDAG
Voor alle kinderen in Limburg die dit schooljaar het vormsel doen, wordt op
zaterdag 13 mei een gezamenlijke dag gehouden: de Christoffeldag. De inschrijving daarvoor is geopend. Alle parochies in Limburg hebben hierover informatie ontvangen. Het thema van de dag luidt dit jaar Heiligegeest.com
Vanuit allerlei parochies en scholen komen tijdens de Christoffeldag
vormelingen naar Roermond voor
een gezellige dag in en om de SintChristoffelkathedraal (vandaar de
naam van de dag) met muziek, diverse spelen, beweging, catechese
en een bezoek aan bisschop Wiertz.
Hij ontvangt alle vormelingen bij hem
thuis en vertelt wat een bisschop is
en doet. Ook legt hij uit wat de speciale relatie tussen een bisschop en het
sacrament van het vormsel is.
Alle vormelingen van dit schooljaar zijn van harte welkom op de Christoffeldag. Aanmelden kan tot
1 mei. Meer informatie over het programma is te vinden op : www.christoffeldag.nl.
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ZOMERKAMPEN

Ook komende zomer organiseert het bisdom Roermond weer verschillende jeugdkampen voor
kinderen en tieners. In totaal worden vier midweekkampen op verschillende locaties gehouden.
Ze zijn bedoeld voor jongens en meisjes in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar en 12 tot en met 16
jaar. Kijk voor meer informatie over al deze activiteiten op www.bisdom-roermond.nl/jongeren.

OPEN DAG KAIROS
Het bisdom Roermond kent een eigen opleiding waar vrijwilligers geschoold worden voor pastoraal werk in parochies: de catechistenopleiding Kairos. Deze biedt
diverse mogelijkheden: van korte cursussen tot en met een volledige vierjarige
opleiding tot catechist. Op zaterdag 8 april houdt Kairos Open Dag.
De Open Dag is bedoeld voor mensen die meer informatie willen over de verschillende studiemogelijkheden aan Kairos. Het programma bestaat uit een college ‘geloven in deze tijd’, een
kennismaking met de opleiding en medestudenten en een bezinningsmoment. De Open Dag
duurt van 9.00 uur tot 13.45 uur, inclusief lunch.
Vier jaar geleden is de catechistenopleiding geheel vernieuwd. De opleiding kent nu drie varianten. Een toerusting in korte modules rond bijvoorbeeld doop- of vormselcatechese, achtergronden van de eucharistie of ziekenbezoek en stervensbegeleiding; een mogelijkheid tot deelname aan één of twee cursusjaren als ontdekkingstocht in het geloof - die samenvallen met de
reguliere opleiding - en de volledige vierjarige opleiding tot catechist met kerkelijke zending. Bij
die laatste variant is het ook mogelijk om losse cursussen te volgen.
Aanmelden voor de Open Dag kan via g.lux@bisdom-roermond.nl of (045)-5466930.
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LANDELIJK SYMPOSIUM OVER
FINANCIEEL BEHEER KERKELIJK GELD
Op zaterdag 22 april wordt in Utrecht een landelijk symposium over verantwoord omgaan met kerkelijk geld gehouden. Aanleiding voor het symposium
is de encycliek Laudato Si’ waarin paus Franciscus ‘alle mensen van goede wil’
uitnodigt tot een dialoog over de wijze waarop wij de toekomst van de planeet
gestalte geven. Kerkelijke instellingen wereldwijd beseffen dat de boodschap
van de paus consequenties heeft voor hun financieel beheer, dat geld op een
verantwoorde wijze moet worden gebruikt.
In de praktijk betekent dit onder meer ethisch beleggen en
‘divesteren’, d.w.z. het terugtrekken van geld uit financiële
instellingen die beleggen in kolen-, olie- of gasindustrie. In
plaats daarvan kan men investeren in duurzame projecten. Door verantwoord om te gaan met hun financiële
middelen, kunnen kerken een belangrijke bijdrage leveren aan een wereld die toekomst heeft.
Eind januari vond in Rome een conferentie plaats
over dit onderwerp, met een keur aan internationale
sprekers, waaronder Christiana Figueres, uitvoerend secretaris van de UN Framework Convention
on Climate Change en kardinaal Peter Turkson,
voorzitter van de Dicasterie voor de bevordering van
de integrale ontwikkeling van de menselijke persoon.
Zie: http://www.laudato-si-investing.com/
Tijdens het symposium in april spreekt onder meer bisschop Gerard de Korte over de implicaties van Laudato Si’
voor het kerkelijk beheer van geld en goederen. Jan Juffermans, pionier in Nederland op het vlak van duurzaamheid, geeft informatie over de mondiale divesteringsbeweging als antwoord op de milieucrisis. In de middag zijn er workshops, gegeven door
financiële experts. Het precieze programma is vanaf eind februari te vinden op www.laudato-si.nl
De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Konferentie Nederlandse Religieuzen en vindt
van 10.00 uur tot 16.00 uur plaats in het Landelijk Dienstencentrum van de PKN, Joseph
Haydnlaan 2a in Utrecht. De locatie is zowel met openbaar vervoer alsook met de auto goed
bereikbaar en parkeren is gratis. Ook deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is welkom en kan ter plekke gegeven worden. Aanmelden is mogelijk tot 15 april via LS@knr.nl
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VOLGENDE WERELDJONGERENDAGEN
IN JANUARI 2019
De eerstvolgende Wereldjongerendagen (WJD) vinden
plaats van 22 tot 27 januari
2019. Dit heeft de organisatie
van het jongerenevenement
bekend gemaakt. Eerder was
al bekend dat de bijeenkomst
plaatsvindt in Panama-Stad,
tijdens de lokale zomerperiode. De datum kan vanwege de
schoolroosters ingewikkeld
zijn voor deelnemers uit Europa en Noord-Amerika. Tijdens
een persbijeenkomst legde de
aartsbisschop van PanamaStad, Mgr. José Domingo Ulloa, echter uit dat het weer
doorslaggevend moest zijn bij
de keuze voor de datum.
Vooral het vermijden van het zware regenseizoen in Panama is van belang. “We zijn ons ervan
bewust dat het geen vakantieperiode is in veel landen,” gaf de aartsbisschop aan. “Maar we
zijn ervan overtuigd dat het niet in de weg zal staan van de deelname van duizenden jonge
mannen en vrouwen, vanuit alle continenten.”
Ook paus Franciscus is zich ervan bewust dat de datum lastig kan zijn voor pelgrims die gewend zijn dat de WJD plaatsvinden in augustus. De pauselijke nuntius in Panama roept op
tot solidariteit. Hij gaf aan dat de paus weet dat jongeren uit deze regio naar alle WJD’s zijn
geweest, ook als de data voor hen ingewikkeld waren. De nuntius vertelde verder dat de WJD
een regionale invulling zullen krijgen. Het plan is dat buurlanden als Guatamala en El Salvador
pelgrims zullen huisvesten tijdens de ‘Days of the Diocese’.
Nu de WJD-datum officieel vaststaat, kan er ook vanuit de bisdommen en de landelijke organisatie gekeken gaan worden hoe de organisatie van de WJD-pelgrimage deze keer vormgegeven
gaat worden vanuit Nederland. De WJD vinden elke twee à drie jaar plaats. De organisatie verwacht minsteren 350.000 pelgrims te mogen verwelkomen en vele bisschoppen en kardinalen.

-9-

BENOEMINGEN
Dekenaat Gulpen
De hoogeerwaarde heer Paul Bronneberg
wordt met ingang van 1 maart benoemd tot
pastoor van de parochies H. Petrus te Gulpen
en H. Gertrudis te Wijlre, alsmede tot deken
van het dekenaat Gulpen. Hij was tot nu toe
pastoor van verschillende parochies in het
dekenaat Sittard.

Dekenaat Maastricht
De zeereerwaarde heer René Schols is met
ingang van 1 februari benoemd tot pastoor
van de parochies H. Hart van Jezus (OudCaberg), H. Christoforus (Caberg), De Vier
Evangelisten (Malberg), O.-L.-V. van Goede
Raad (Malpertuis) en Christus Hemelvaart
(Pottenberg), alle te Maastricht. Hij was tot nu
toe pastoor in diverse parochies in het dekenaat Venray.

Dekenaat Sittard
De zeereerwaarde heer Paul Bronneberg
wordt met ingang van 1 maart eervol ontslagen als pastoor van de parochies H. Martinus,
O.-L.-V. Hulp der Christenen en H. Jozef, alle

te Stein, en de parochies H. Michaël in Berg
aan de Maas en H. Martinus en H. Antonius
van Padua in Urmond. Hij wordt pastoordeken van het dekenaat Gulpen.
De eerwaarde heer Jan Sietzema wordt met
ingang van 1 maart benoemd tot diakenassistent van de parochies H. Augustinus,
HH. Marcellinus en Petrus, O.-L.-V. van Altijddurende Bijstand, H. Barbara, HH. Engelbewaarders, Christus Koning, Verrijzenis van
onze Heer Jezus Christus en H. Pastoor van
Ars, alle te Geleen. Hij behoudt daarnaast zijn
overige taken als diaken-assistent in de parochies van Elsloo en Meers.

Dekenaat Venray
De zeereerwaarde heer René Schols is met
ingang van 1 februari eervol ontslagen als
pastoor van de parochies HH. Lambertus
en Brigida in Middelaar, O.-L.-V. van Zeven
Smarten in Molenhoek, H. Antonius Abt in
Mook, O.-L.-V. van Altijddurende Bijstand in
Milsbeek, H. Johannes de Doper in Ottersum
en H. Antonius Abt in Ven-Zelderheide. Hij
wordt pastoor in Maastricht.

OVERLEDEN
Op vrijdag 20 januari overleed in Wijchen-Alverna pater Guus Wijnhoven o.f.m. Hij werd
op 31 december 1931 in Venray geboren. Na zijn toetreding tot de minderbroeders Franciscanen, ontving hij op 31 maart 1957 de priesterwijding. In augustus 1976 werd hij benoemd
tot kapelaan van de parochie O.-L.-V. van Goede Raad in Maastricht en in 1978 van de parochie De Vier Evangelisten te Maastricht. In 1981 werd hij eervol ontslagen, waarna hij nog
werkzaam was in parochies in het bisdom Rotterdam en tenslotte gardiaan (= overste) in
Alverna. Pater Wijnhoven werd op 27 januari op het kerkhof van Franciscanen in Wijchen
begraven.
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NIEUWS VAN DE SGV-ROERMOND
BEKENDE GOSPELZANGER
GEEFT WORKSHOP
De bekende Amerikaanse gospelzanger
dr. Raymond Wise geeft in het weekeinde
van 27 en 28 mei een tweedaagse workshop in Kerkrade voor iedereen die graag
gospelmuziek uitvoert. De workshop is een
onderdeel van het internationale koorfestival
CantaRode.
Wise is in eigen land al jaren een bekend
dirigent, zanger, muziekdocent en predikant.
Hij studeerde onder meer Afro-Amerikaanse
muziek aan de universiteit van San Francisco en opera, kunst en Duitse taal aan
het Instituut voor Europese Studies in Wenen. Sinds ruim dertig jaar heeft Wise zich
toegelegd op gospelmuziek. Als zanger en
dirigent won hij vele prijzen. Hij doceert aan
diverse universiteiten en ontving tal van onderscheidingen.
Ook bracht hij diverse CD’s uit.
De Gospelworkshops vinden plaats in de
muziekschool in Kerkrade. Op zaterdag en
zondagochtend zijn er diverse sessies en

repetities, op zondagmiddag wordt de workshop afgesloten met een concert in Abdij
Rolduc. Iedereen is welkom om deel te nemen. Een inschrijfformulier is te downloaden
via www.cantarode.nl.
Tijdens genoemd weekeinde komen tevens
drie koren van naam naar Kerkrade. Het betreft de Alabama University Singers uit Amerika, het kamerkoor Cant’Ella uit Duitsland
en het jeugdkoor Cantitare uit Vlaanderen.
Zij verzorgen op vrijdagavond een concert
in de Sint-Lambertuskerk in Kerkrade. Op
zaterdag en zondag zijn de koren ook op
andere plaatsen in de regio te horen. Kijk
voor het hele festivalprogramma op bovengenoemde website.

Meer informatie:
Secretariaat van de Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond:

Swalmerstraat 100, 6041 CZ Roermond
T: 0475-386725 (14.00 -17.00 uur)
E: sgv@bisdom-roermond.nl
W: www.sgv-roermond.nl

NAAMLIJST
Komende week verschijnt de nieuwe Naamlijst van het bisdom. Hierin staan alle relevante namen en adressen in het
bisdom Roermond. Het boekje wordt gratis toegezonden aan
degenen met een pastorale benoeming, die in de Naamlijst
vermeld staan én aan alle abonnees van de Analecta. Alle
andere geïnteresseerden kunnen de Naamlijst kopen bij het
Carolushuis, de verzendboekhandel van het bisdom: www.
carolushuis.nl
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VAN POSTAAL NAAR DIGITAAL
Reeds meer dan de helft van de abonnees van het Infobulletin is overgestapt van een postaal naar een digitaal abonnement en ontvangt het maandblad nu in de mailbox in plaats van in de brievenbus. Niet alleen
kostenbesparender en milieuvriendelijker, maar ook gebruiksvriendelijker. Kortom: stap ook over! Stuur een
mail met vermelding van uw overstap, naam en adres naar persdienst@bisdom-roermond.nl en u ontvangt
het eerstvolgende nummer digitaal.

BISDOMAGENDA
26 t/m 28 februari
Carnaval
Kantoren bisdom gesloten
Kathedraal gesloten

VRAAG EN AANBOD
Omdat de huidige verlichting al lang niet meer
voldoet, zoekt de H. Antoniusparochie in Ell
een andere verlichting voor de kerk. Wellicht
zijn er parochies die lampen ‘over’ hebben,
bijvoorbeeld doordat een kerkgebouw geslo-

1 maart
Aswoensdag
Start Veertigdagentijd
Start Vastenactie
4 en 5 maart
Publicatie Vastenboodschap bisschop

ten is. Reacties: hjg.heijkers@home.nl of 0610325806.
Parochies, kloosters of kerkelijke instellingen die
een oproep in deze rubriek willen plaatsen, kunnen dit doorgeven aan de redactie van het INFObulletin: Postbus 980, 6040 AZ Roermond. T: (0475)
386852; E: persdienst@bisdom-roermond.nl

4 en 11 maart
Workshops ouder wordende zangstem

COL O FO N

6 maart

Het Info-bulletin is een nieuws- en

Start huwelijksvoorbereidingsavonden

informatieblad voor leden van pastorale
teams, kerkbestuursleden en vrijwilligers

6 t/m 8 maart

in het bisdom Roermond.

Bisdomretraite
10 maart

RE DACT I E

Lezing Academie Rolduc

Dienst Pers en Communicatie
bisdom Roermond

11 maart

Postbus 980 - 6040 AZ Roermond

Light-time in kathedraal

T:

(0475) 386 852

E:

persdienst@bisdom-roermond.nl

Dekensvergadering

W:

www.bisdom-roermond.nl

Nightfever in kathedraal

ISSN: 1569-78431

16 maart

Kijk voor meer info op:

www.bisdom-roermond.nl
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